Landsbestyrelsen 2015
Bestyrelsesmøde d. 03.01.2015
Punktets overskrift

Uddybende forklaring

Besluting/Til
Orientering/Diskussion
/Uddelegering

Afsat tid

Ansvarlig

1. Formelt
Tilstedeværende:

David Gryesten, Katja Staun, Morten Wørmer,
Jesper Mølgaard

Valg af ordstyrer:

David Gryesten

Valg af referent:

Morten Wørmer

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Tidsramme

4 timer

2. Ansøgninger
PreEuRegMe

5000 kr, dvs halvdelen af det søgte beløb, bevilliges, da det
drejer sig om at sikre en reserve  som jo i princippet blot skal
foreligge som en slags sikring og kun i nødsstiuationer tages i
brug. Bliver der behov for yderligere støtte, bedes gruppen tage
kontakt til bestyrelsen igen.

Personlige ansøgninger:
Charlotte Holm Hansen
(CHH)
Nynne Nørgaard (NN)
Agnethe Neergaard
Fallesen (ANF)

CHH: 
Beløbet bevilliges ikke. Dette sker på baggrund af, at der i
fht præcedens aldrig gives støtte til præGA eller GAdeltagelse
på eget initiativ. Dette er for at sikre, at disse processer kører
gennem delegationsudvælgelsen, som netop sikrer en
demokratisk process omkring udvælgelsen samt kvaliteten af de
delegationer, som repræsenteter Danmark og IMCC i denne

Johan Egholk (JE)
Vibe Lyng Frandsen
(VLF)
Elif Bayram (EB)

sammehæng. Bestyrelsen er dog positiv fht. at støtte de
kommende arrangementer, og dette gode initiativ i øvrigt.
NN: 
Beløbet bevilliges ikke, da værdien for foreningen ift. af
konkret udbytte ikke sandsynliggøres i ansøgningen.
ANF:
Ansøgte beløb bevilges.
JE:
Ansøgte beløb bevilges.
VLF: 
Ansøgning annulleres, da penge allerede er afsat
andetsteds.
EB: 
Ansøgte beløb bevilges
(
tildeles fra NAL transportpulje)

Danzania

Ansøgte beløb bevilges.

FFF

Ansøgte beløb bevilges.

3. Aktiviteter
Vedr. konflikthåndtering

Lukket punkt.

Vedr. forsikringer

Lukket punkt.

Grøngruppe

Afholdelse af møde d. 10. maj og 4. oktober.

4. Opfølgning på strategisk handleplan
Udsending af handlingsplan videreføres jf vedtægter.
5. Nyt fra lokalafdelingerne
Fælles lokalafdelinger

Der er afholdt fælles koordineringsmøde.

Potentiel afdeling i
Esbjerg

Der arbejdes på dette i samarbejde med jordmoder og
redderuddannelsen.
Der udvælges en bestyrelsesansvarlig.
Relevante NAL’er (Sexekspressen og FFF) informeres om
arbejdet og det videre arbejde foretages i tæt samarbejde med
NAL’erne.

Potentiel afdeling på
Bornholm

Det belsuttes, at der arbejdes på at oprette en lokalafdeling.
JM vælges til bestyrelsesansvarlig.

Aalborg

Orientering om aktiviteter.

København

Orientering om aktiviteter.

Odense

Orientering om aktiviteter.

Århus

Orientering om aktiviteter.

6. Ansvarsposter / udvalg
Forårsseminaret

Oprientering fra aktivitetsleder.

Frivilligpolitik

Der udsendes et kald til interesserede som har lyst til at deltage i
arbejdsgruppen der skal udarbejde en Frivilligpolitik i IMCC med
nyhedsbrevet i marts.

7. Nyt fra sekretariatet
Orientering ved TA om: Bemanding, barsel, deltagelse på
årsmøder o.l., samarbejdsaftaler (kommissorier)
8. Succeshistorier siden sidst
● ILONA og løbende inddragelse.
● Lokalafdelingstræf.
9. Opdatering på IMCC’s økonomi
Ved KS
10. Nyt fra internationale partnere

11. Ung i Verden netværket
Nynne har sendt en forespørgsel, om
IMCC ville blive en del af
http://www.ungiverden.org/.
Mere info følger.

12. Eventuelt
Jubilæum
13. Referat udsendes
tobias færdigrettet senest
tirsdag

bestyrelse godkendt senest torsdag

